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1- Pèrdua de l'activitat turística empresarial derivada de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
2.- Falta de dinamisme en els destins de la Comunitat Valenciana com a conseqüència dels efectes del COVID-19 sobre el turisme.
3.- Pèrdua d'ocupació turístic i increment de la temporalitat d'este a resultes de l'afecció del COVID-19 sobre l'economia.
4.- Intensa contracció de la demanda i marcat disminució del volum de viatges turístics per motiu de les restriccions imposades a la 
mobilitat i concentració de persones, repercutint especialment en el segment dels viatges internacionals.
5.- Limitació a la mobilitat de turistes internacionals i nacionals per la COVID-19, acordada pels estats membres de la UE i altres 
països de mercats emissors, amb l'excepció que es puguen establir corredors turístics amb acords bilaterals entre països que pogueren 
evitar la realització de quarantenes dels turistes que han de tornar al seu país d'origen, però sempre que se
prenguen mesures de control de positius, assistencials i de capacitat sanitària en la Comunitat Valenciana.

1.1 -promoure la supervivència de l'empresa turística valenciana dau el seu caràcter d'element bàsic de l'oferta turística.
1.2 -Incentivar la recuperació de l'activitat i rendibilitat de les empreses turístiques com a factor necessari per a la prestació de 
servicis essencials en els destinacions turístiques i la seua reactivació.
1.3 -Fomentar l'adaptació de l'empresa turística al nou escenari necessari d'impuls a la innovació, la digitalització, la sostenibilitat i 
la resiliència impulsat per la Comissió Europea en el marc de l'instrument financer NEXT GENERATION UE.
2.1- Contribuir a impulsar la competitivitat dels destins de la Comunitat Valenciana per mitjà de la seua requalificació, digitalització i
gestió alineats amb els 17 ODS promoguts per Nacions Unides.
2.2- Impulsar la presència dels nostres destins en el mercat turístic nacional i internacional en funció de la gradual recuperació de 
l'activitat turística nacionalment i, especialment, internacional.
2.3- Accelerar la transformació dels nostres destins ciutat, vacacionals i d'interior per mitjà d'inversions en la modernització, millora i
valoració d'espais i recursos públics.
3.1- Execució de programes formatius d'inserció i requalificació laborar a través de la Xarxa de CdTs així com l'impuls de la seua 
digitalització a través d'INVAT.TUR.
3.2- Foment de l'emprendimiento i l'autoocupació en turisme a través del Programa Turisme Emprén.
3.3- Posada en marxa d'accions que promoguen una ocupació estable i de qualitat a través del programa Accetur.
4.1- Reactivar la demanda turística autonòmica a través del Bono Viatge, fomentant amb això una taxa mínima d'activitat fora de 
temporada estival.
4.2- Promoure en el mercat nacional i internacional la imatge de marca de la Comunitat Valenciana com a destí segur amb el propòsit 
d'anar recuperant el volum de viatges anterior a 2020, especialment entre els turistes internacionals.
4.3- Potenciar la nostra imatge de destí mediterrani, viu tot l'any, experiencial, sostenible, inclusiu, tecnològic i accessible per a captar
segments de demanda turística de major capacitat de gasto, duració de l'estada i integració amb el destí.
5.1. Establir corredors turístics.
5.2. Incrementar les mesures ja preses per a ser un destí segur.
5.3. Difondre les mesures preses i incrementar la percepció de destí segur, així com informar de les mesures que han de prendre 
turistes i residents, dins de les mesures establides de corredors turístics, així com altres per a ser destí segur.
5.4. Coordinar totes les accions amb l'autoritat competent de la Generalitat Valenciana en les mesures enfront de la COVID-19

1.1.1.- Generació i convocatòria d'ajudes directa a empreses turístiques i altres afins vinculades a programes prioritaris d'acció 
turística: qualitat, CreaTurisme, Musix. L'Exquisit Mediterrani, etc.
1.1.2.- Gestió i adjudicació de les ajudes directes convocades
1.2.1.- Accions de transferència tecnològica i de coneixement sobre l'evolució de la conjuntura turística a través d'INVAT.T'UR
1.2.2.- Estudis i anàlisi d'oportunitats de reactivació empresarial, així com la seua progressiva digitalització.
1.3.1.- Diagnòstics de qualitat i accessibilitat turística a servicis de gestió privada
1.3.2.- Verificació de plans de contingència en seguretat d'usuaris i treballadors turístics.
2.1.1.- Accions en el marc del programa CreaTurisme per a la generació comercialització de productes singulars de base territorial 
que contribuïsquen a diferenciar als nostres destins.
2.1.2.- Diagnòstics de sostenibilitat i adequació als principis del Codi Ètic del Turisme Valencià en els destinacions turístiques.
2.2.1.- Activitats de promoció i comunicació de productes turístics que ens diferencien de destins pròxims.
2.2.2.- Exercici d'activitats vinculades a productes experienciales en clau territorial.
2.3.1.- Promoure l'adequació d'equipaments, dotacions, servicis i sistemes de gestió en platges i espais d'interior.
2.3.2.- Desenrotllament de Plans de Dinamització i Governança turística en col·laboració amb diputacions provincials, 
mancomunitats i municipis, així com el llançament dels primers Plans de Sostenibilitat Turística en Destins -  SETUR.
3.1.1- Afavorir la formació dels professionals del sector turístic a través dels centres de la Xarxa de CDT's així com l'extensió d'esta 
els espais turístics d'interior per mitjà dels CdTs d'Alcoi, Els Ports i Requena.
3.1.2.- Accions de formació ocupacional i contínua en el marc de la Xarxa Gastro Turística de la i la seua marca' L'Exquisit 
Mediterrani.
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3.1.3.- Impuls del recurs turístic Fàbrica de Giner com un element es dinamització del desenrotllament rural de la província de 
Castelló i com un element cultural fabril referent en la Comunitat, realitzant actuacions directament o delegat en l'Ajuntament la seua 
execució.
3.2.1.- Edicions provincials del Programa Turisme Emprén.
3.2.2.- Diagnòstics de viabilitat i posada en mercat turístic de projectes vinculats al turisme.
3.3.1.- Plans de viabilitat empresarial a través del programa Accetur.
3.3.2.- Assistència tècnica per a la reformulació de servicis turístics i la seua adaptació al nou escenari postCovid19.
4.1.1.- Desenrotllament del programa Bono Viatge Comunitat Valenciana.
4.1.2.- Accions de comunicació i màrqueting de fidelització de la demanda generada a través del Bono Viatge.
4.2.1.- Execució de les accions del Pla de Màrqueting Comunitat Valenciana dirigides al mercat autonòmic i nacional.
4.2.2.- Execució de les accions del Pla de Màrqueting Comunitat Valenciana dirigides al mercat internacional.
4.3.1.- Desenrotllament d'accions promocionals per productes experienciales (gastronomia, música, cultura, naturalesa, etc.) dirigits a
segments específics de mercat.
4.3.2.- Desenrotllament d'accions especials vinculades l'hospitalitat, el turisme inclusiu, sostenible i responsable, així com 
vinculades a promoció segmentant mercats emissors i ampliant la capacitat d'impacte en zones dins de mercats emissors o davant de 
fets que necessiten una acció de crisi.
4.3.3.- Col·laboració amb esdeveniments de gran impacte pel seu efecte de promoció turística dels dos principals destins de la 
Comunitat, com són Benidorm i València, amb la gala d'elecció del representant d'Espanya en eurovisió i amb la gala dels Goya, 
respectivament. 
5.1.1.- Comptar amb les condicions per a realitzar les gestions informatives oportunes amb representants de països o agents turístics 
d'ells perquè, una vegada complits els requisits sanitaris i de prevenció que van poder haver establit eixos països, la Comunitat 
Valenciana poguera passar a ser considerada un destí sense recomanacions de no viatjar o, si és el cas, reduir les condicions 
imposades als turistes que provenen de la Comunitat.
5.1.2.- Generar obtenció i interpretació de dades necessàries, així com protocols que emparen la creació de corredors turístics i acords
amb països de mercats emissors.
5.2.1. Acordar amb els agents turístics protocols d'actuació per a implementar les mesures dels corredors 
turístics, incrementant així les mesures per a garantir la seguretat enfront de la COVID-19 de turistes, persones treballadores del 
sector i destins i residents involucrats en els corredors turístics i en l'obertura a mercats emissors internacionals i nacionals.
5.2.2. Col·laborar amb els agents turístics en la gestió i compliment de les mesures previstes en eixos protocols.
5.2.3. Col·laborar en la implementació de mesures, tant impulsades per Turisme Comunitat Valenciana com pels propis agents 
turístics, que puguen permetre que s'eliminen totalment o parcialment les restriccions o recomanacions de viatge a la Comunitat 
Valenciana i a la volta dels turistes als seus països d'origen. Inclouria, entre altres accions, l'obtenció i tractament de dades, les proves
diagnòstiques i la infraestructura que requerisquen, mecanismes de traçabilitat de grups de turistes i crear un equip d'hospitalitat per a 
atendre els turistes en eixe procés, així com aquelles mesures que pogueren sorgir del grup de
coordinació publicoprivada i dels grups de treball específics.
5.3.1. Campanyes de divulgació dels corredors turístics i les mesures que inclouen i les que haguera abans, tant amb mitjans propis 
com amb tercers, així com amb accions per a informar agents turístics de mercats emissors, realitzar promoció i informació de les 
mesures preses i oferir formació específica als agents turístics i empreses i administracions que col·laboren.
5.4.1. Crear grups de treball amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com amb altres departaments de la 
Generalitat Valenciana implicats en la implementació dels corredors turístics, així com amb la Delegació de Govern i altres 
departaments del Govern d'Espanya i les seues entitats públiques, a més d'organitzacions empresarials, sindicals i de destins i amb 
operadors internacionals.
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